
        

	
	
	
	

	

Mailadres familie Van der Bas in 
Malawi:  cjpvdbas@gmail.com

Opgeven voor toezending volgende 
nieuwsbrieven:  
famvanderbasmalawi@gmail.com

Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)

De eerste maanden 
na ons verlof

Sinds eind september zijn we 
weer in Zomba, in Malawi. We 
werden welkom geheten in ons 
huis met een prachtige tekst 
boven de deur, aangeplakt door 
de mensen die we om ons heen 
hebben thuis. Ook de docenten 
en de andere werkers op het 
seminarie en de leden van het moderamen van de synode begroetten 
ons hartelijk. 
Natuurlijk lag er het nodige werk te wachten. De eerste dingen die 
moesten worden gedaan, hadden vooral met organisatie te maken: Het 
evalueren van het werk op het seminarie en in de classes en zelfs in het 
buitenland tijdens ons verlof; het plannen en invullen van de te houden 
tentamen week; het benaderen van die classes waar de ouderlingen 
cursus nog niet voor een eerste keer is gehouden, enzovoorts. Al met al 
een paar intense eerste weken.
Na die eerste weken raakten we weer wat meer in een normaal pa-
troon van werken. Op zondag voorgaan in een kerkdienst; door de 
weeks les geven en lessen voorbereiden voor verschillende groepen 
studenten en daarnaast met enige regelmaat een dag vergaderen met 
het moderamen van de synode, als adviseur op het terrein van kerkorde 
en theologie. 

Voorbereiden van een synodevergadering
Dat laatste onderdeel van het werk dat regelmatig op ons toe komt 
heeft nu wel een extra dimensie. Elke twee jaar wordt er een synode-
vergadering gehouden, zoals dat ook in veel kerken van gereformeerde 
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belijdenis in Nederland het geval is. 
Het vraagt de nodige voorbereidingen 
om een en ander in goede banen te 
leiden. Er moeten verkiezingen worden 
gehouden van moderamenleden. Zowel 
de preses als de vice-preses zijn aftre-
dend en niet herkiesbaar, zo bleek. En, 
tot heden wordt elk moderamenlid, ook 
al is hij herkiesbaar via een schriftelijke 
stemming wel of níet herkozen. Dat 
maakt dit element van de synodeverga-
dering best wat onzeker.
Verder vindt er rapportage plaats door 
de classes, maar ook door commis-
sies die ingesteld zijn door de synode, 
en door organisaties zoals Timotheos, 
waar de kerk hier een relatie mee on-
derhoudt.
Schriftelijke vragen die zijn opgekomen 
vanuit de kerkenraden en classes zul-
len worden behandeld. We bidden dat 
een en ander dienen mag tot eer van 
de HEERE en tot opbouw van de jonge 
kerk hier.

Gereformeerd kerkelijk 
leven in Mozambique
Aan het eind van de vorige eeuw, in 
de jaren tachtig zo ongeveer, kwa-
men nogal wat Mozambiquanen naar 
Malawi, vanwege de burgeroorlog die 
woedde in hun eigen land. Ze werden 
hier gastvrij ontvangen, door de over-
heid, maar ook door de bevolking en de 

kerken. Menigeen kwam terecht in een 
gemeente van wat toen de Free Pres-
byterian Church heette, en kwam in 
aanraking met een Bijbels gereformeer-
de prediking. De Schotse FP church 
(Mbuma zending) was toen in Malawi 
werkzaam in de persoon van de heer 
D. Vermeulen (overigens afkomstig uit 
Nieuw Zeeland). 
Door Gods goedheid droeg die Bijbels 

gereformeerde predi-
king vrucht. Mozam-
biquanen stichtten 
gemeenten in Mo-
zambique zodra ze 
naar hun eigen land 
terugkeerden.  
Via ds. Ben kwam er 
informatie over de 
zorgelijke toestand 
waarin het kerkelijk 
leven daar verkeert 
(ds. Ben heeft onge-
veer tien jaar geleden 
met ds. Banda onze 
zendingsdag in Ne-
derland bezocht).
Toen eenmaal een 
eerste contact was 
gelegd, kwam een 
afvaardiging vanuit 
Mozambique met een 
verzoek om toerusting Portugese Bijbels en bijbelgedeelten, geschonken door de GBS voor Mozambique.

Synode vergadering



van ambtsdragers daar. 
Na goed overleg met de Commissie 
Zending is besloten om op bescheiden 
schaal aan dat verzoek tegemoet te 
komen, middels het verstrekken van 
Bijbels gereformeerde literatuur en in-
cidenteel toerustingswerk, eenmaal per 
jaar. Op ons verzoek schonk de Gerefor-
meerde Bijbel Stichting een flink aantal 
Bijbels in het Portugees en eveneens 
een flink aantal exemplaren van het 
Evangelie naar Johannes in die taal. 
We vermelden dat met grote erken-
telijkheid!  Portugees is de voertaal in 
Mozambique. De Engelse taal kent men 
niet in Mozambique, zelfs niet vlak 
over de grens. Deels spreekt men wel 
Chichewa (de taal in Malawi), maar in 
die taal is nauwelijks goede literatuur 
voorhanden.

Ouderlingencursussen in 
andere classes
In de achterliggende weken zijn ook 
weer een aantal cursussen voor ouder-
lingen gehouden. Onder andere in de 
classes Zomba Zuid,  Mpinot en Blan-
tyre. Het cursusmateriaal en ook de 
inhoudelijke en praktische toerustings-
dagen zijn in dankbaarheid aanvaard. 
Uit de betrokkenheid, de respons en de 

vragen die werden gesteld is de indruk 
ontstaan, dat de cursus voor een goed 
deel aan zijn doelstelling beantwoordt. 
Ook in de komende maanden hopen 
we met die werk door te gaan. Is deze 
cursus in elke classis gehouden dan 
is de intentie om aan de ouderlingen 
cursus een vervolg te geven.
Het is onze bede, dat deze bescheiden 
eerste poging om de inhoudelijke en 
praktische kwaliteit van de preken van 
ouderlingen te verbeteren door de 
HEERE Zelf bedauwd zal worden met 
de inwerking van Zijn Geest. 

Vrouwencursus voor de 
laatste groep classes
Inmiddels is aan alle vrouwen van 
voorgangers en predikanten de cursus 
voor vrouwen gegeven, en aan een 
afvaardiging uit een tiental classes. We 
hopen dat de drie dames die de twee 
eerste cursus weken invulling gaven, 
dat opnieuw zullen kunnen doen voor 
een derde en laatste groep vrouwen, de 
afgevaardigden uit de andere tien clas-
ses. Tot heden hebben deze drie vrou-
wen dit toerustingswerk met vreugde 
gedaan. Ontvangen de dames Banda, 
Jumbe en Pambala de gezondheid 
daarvoor, dan zal niet alleen in januari 
de laatste cursusweek worden gehou-
den in de huidige opzet. We hopen als 
docenten van het seminarie met hen 
na te denken over een vervolg!

Een vergroot kantoor 
voor de secretaresse
In het verleden deed ds. R.J. Oomen het 
nodige werk thuis, als het ging over het 
vermenigvuldigen van cursusmateriaal. 
Na een periode van vooral uitbesteden 
van dergelijk werk, is besloten om een 
kopieermachine aan te schaffen, die 
ook grotere hoeveelheden materiaal 

Groepsfoto ouderlingen na een cursus-
dag preekvoorbereiding
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gemakkelijk zou kunnen verwerken. 
Onze secretaresse is inmiddels eindver-
antwoordelijke voor het vermenigvul-
digen van materiaal voor de opleiding, 
maar ook voor het vermenigvuldigen 
van materiaal voor de cursussen die in 
de classes worden georganiseerd. 
Om dat werk gemakkelijk te kunnen 
doen is inpandig haar kantoor uitge-
breid. Dat heeft haar werkruimte  bijna 
met de helft vergroot. 

Gods werk
Er is werk te over. Het komt regelma-
tig voor dat keuzes moeten worden 
gemaakt, die je liever niet zou maken. 
Overigens zijn we nuchter genoeg om 
te beseffen dat dat altijd wel het geval 
zal blijven. 
We bidden om wijsheid, zodat we dat 
doen wat het meest de eer van God 
bevordert en het geestelijk welzijn van 
de kerk en het land. De HEERE wordt er 
immers mee verheerlijkt, wanneer door 
Zijn Woord en Geest zondaren tot leven 
worden gewekt en verbroken van hart 
Gods genade in Christus ontvangen. 
En.. bedeeld met die genade hoe langer 
hoe meer vernieuwd te worden naar 
Christus’ evenbeeld.
Onze rust is, dat Gods raad zal bestaan 
en dat Hij al Zijn welbehagen zal doen. 
Zendingswerk, net als kerkenwerk in 
eigen land is Zijn werk. 

Kerst
Christus heeft gezegd, dat Hij niet 
gekomen is om gediend te worden, 
maar om te dienen en Zijn ziel te geven 
tot een rantsoen, een losprijs voor 
velen. Alles rondom Zijn menswording 
en geboorte staat in het teken van 
vernedering, van dienstbaarheid voor 
zondaren. Laat het uw en jullie gebed 
zijn dat ook vandaag velen in Neder-
land, in Suriname en in Malawi of waar 
ook ter wereld, door  Gods goedheid 
alleen deel krijgen aan Christus. Laat 
het ons aller gebed zijn, dat de HEERE 
Zich daarbij bedient van anderen en 
zelfs van ons.

Ds. en mevr. Van der Bas  
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P.S.: Deze nieuwsbrief mag door 
plaatselijke zendingscommissies 
worden vermenigvuldigd en bij de 
uitgang van de kerk worden gelegd!

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

Secretaresse in haar vergrote kantoor

indruk van de reis van dhr Jumbe en 
ds. Abraham naar Mozambique.


